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De Uitvinding beeft nu tot doel **n maatregel te verechafxen 

voor een buievormig* omhulsel van da in de aanhef genoemde eoort, 

waardoor dlt bulavoxmige omhuleel eterker uitgevoerd kan worden, 

b.v. door een grotere wanddikte en/of eterkere materlaaleoort, en 

derhalve een grotere <buig)sterkte ral berltten, waarbij de tljd 

die benodigd ie voor net barwijken van het omhulsel en ook het 
toetreden van de vloeietof naar het vulmateriaal xelf s kan verminderen 

ten oprlchte van de bij de bekende omhuleele benodigde tijd daarvoor. 
Hiertoe heeft de uitvinding het kenmark, dat de wand van het 

bulavormige omhuleel vooreien is van tenminste een verrwakking. 
Ter plaatae van de verrwakking ral de oagevingarloeiBtof relatief 

vlug kunnen doordringen tot in het vulmateriaal. Daarbij ral ook 

de binnenrijde van het omhuleel in aanraking komen met de vloeietof, 
zodat de wand van het omhuleel tweerijdlg onder inwerking ral etaan 
van de vloeietof en eneller ral verrwakken, om aldua het vulmateriaal 
onder het rwellen daarvan het omhuleel uiteen te laten drukken en 
de weg vrij te maken voor grootachaliger toetreding van de vloeiatof 

naar het vulmateriaal. Bij een wanddikte gelijk aan die van de bekende 
omhulaela eou hierdoor de watertoetreding en het uiteendrukken van 
het omhuleel en daarmae het uiteindeiijke afdichtingaproces in 

vergelijking met de stand van de techniek veel aneller verlopen, 
rodat derhalve de mogelijkheid geachapen wordt om de wand van het 

omhuleel dikker uit te voeren. 
Volgena een voorkeuraultvoering aijn meerdere verrwakkingen 

in de vorm van perforatiea voorrien, die met voordeel gerangachikt 

kunnen zijn in de vorm van een rich in hoofdraak in de richting van 
de buiaaa uitatrekkende 11 jn. Altematief kan de verrwakking uitgevoerd 
rijn in de vorm van een diktevermindering in de wand van het 

buievormige omhuleel. 
De uitvinding eal nu nader bescbreven worden aan de hand van 

de in de tekening weergegeven voorbeelduitvoering. 
Fig. 1 toont een omhuleel volgena de uitvinding, xonder vulling. 
Fig. 2 toont het omhulael van fig. 1, in geyulde toeetand, 

waarbij een deel van da wand weggebroken in. 
Fig. 3 toont een altematieve uitvoering van een omhulael volgena 
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de uitvinding. 
Pig. 4 geeft in verticals dooranede een boorgat weer, waarin 

een reeks omhulaela volgena de uitvinding neergelaten is. 
Het omhulaol van fig. 1 is aon kartonnen koker 1, met eon uit 

5 een opiraalvormig gewikkelde baan 14 gevormde wand 2 van ongeveer 
1 mm dikte, welke wand vooraien in van een plaateelijke verawakking 

in de vorm van een lijnvormige reeks perforatiee 3. De koker heeft 
een doorenede van bijvoorbeeld 5 centimeter. De perforatiea hebben 
bijvoorbeeld een diameter van ongeveer 1-2 mm en knnnen op een hart 

10 op hart af etand van elkaar gelegen aijn die iete groter ia dan bun 
diameter* De wand 2 ia hier opgebouwd nit dria lagen atevige 

kraftliner, in plaats van aoala voorbeen wel bet geval was nit twee 
lagen teatliner met een of twee tuaaenliggende lagen kraftliner. 

De namen teatliner en kraftliner xijn in de handol bekend. Teatliner 

15 is in vergelijking met kraftliner rwak en snel verweekbaar rodat 

de nlenwe koker een relatief oterke wand heeft. 
in fig. 2 la de koker van fig. 1 weergegeven, echter hier gevuld 

met bentonietkorrela 6. Ben uiteinde van de koker ia geeloten 
middela een kartonneo plaatje 4, tarwijl hot andore uiteinde gesloten 

20 io met behulp van een lijmlaag 5. In deze vorm worden de kokera volgena 
da ultvlnding near de plaate van gebruik getransporteerd, tijdena 

welk transport sij niet of nanwelijks beschadigd aullen geraken 

vanwege de relatief grote aterkte van de kokera. 
In fig. 3 ia een alternatieve uitvoering van de koker volgene 

25 de ultvlnding weergegeven, waarbij de wand 2, die relatief diX is, 
voorzlen is van een gleufvormige diktevermindering 15, welke rich 

in de lengterichting van de koker uitatrekt. 
In fig. 4 ia een boorgat 7 weergegeven, welk boorgat rich vanaf 

net maalveld 8 door sandlaag 10, veenlaag 9, kleilaag llr ens. near 

30 beneden toe uitatrekt, bijvoorbeeld tot op een diepte van 60 m. Het 
boorgat 7 kan bijvoorbeeld dlenat hebben gedaan bij seismisch 
onderzoek* Het boorgat 7 is aan xijn omtrek vooralen van een verbulzlng 
12, waarbinnen een aantal met bentoniet gevulde kokera 1 van fig. 

1 en 2 neergelaten xijn. Nadat do gewenate atapelhoogte van de kokera 

35 bereikt is, wordt de verbuiaing 12 uit het boorgat 7 getrokken, waarna 

het grondwater, waarvan de grondwaterspiegel 13 weergegeven is, toe 
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kan vloeien tot in het boorgat 7. Het toegestrooode grondwater ral 

in aanraklng kocxm net hat buitenoppervlak van de wand 2 van da kokaro 
1. Tegalljkartijd xal echter water dooratjpalon door do portoratiea 

3, waardoor ook hot blnnonoppervlak van do wand 2 in aanraklng korat 

met hot giondwater en ook daar ral verwekon. Mode door do door bet 
rwollando vulmateriaal ultgeoefende druk «al do koker 1 al gauw 
opanaplljton langa do lijn gevonod door de aanvaakelljk aanveelge 

perforatiaa 3, on aldoa vrij eoel een grot ere doorgang to verachaffan 

voor grondwater on hot vul»ateriaal rotate to biodon voor vordor 

ttitaotton. Do diameter van do kokora ia hiorblj aodanlg g«to«on dat 
toaaon do koker en hot boorgat rotate t» voor hot uiteenwljken van 
hot eohuleel. Do totals tijd die nodig lo voor do bentoniotvulliag 

on do plaateoliiko doorenodo van bet boorgat 7 af to dichten, **1 
no niot of nauweiijka noeaenewaardig toenemen ton oprichto van do 

tijd die daarvoor bonodigd io bij bekondo toohniokon. 
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1. Buiavormig omhulsel voor een boeveelheid Yulmateriaal, dat 

bestead is on ingebracht ta worden In bijvoorbeeld een boorgat en 
werkxaam is na inwerking van een vloeietof daarop, waarblj net omnulael 

•en wand be.lt, die vervaardigd la van aen materieal, dat onder 
5 inwerking van de vloeietof ver,wakt, m* bet kan-rk. dat de wand 

(2) ran bet buievormige omhulsel (1) voorsien ie van tanminate een 

verzwakking (3). 
2. Boisvormlg omhulsel volgene eoncluaie 1, met bet kanmerk, 

dat de w«md (2) van bet bui.vormige omhulsel (1) voorsien is van 

10 een reeks perforaU.es (3). 
3. Bnlavormlg omhulool volgene conolusle 2, met bet kanmerk, 

dat de perforates een lijnvormige reeks <3) vorman, welke sich in 

noofdzaak in de richting van de bnisas uitstrekt. 
4. Buievozmig omhulsel volgens eoncluaie 1, met bet keamerk, 

15           dat de vexswakking (15) gavormd wordt door een vermindering in de 

dikte van de wand (2). 
5. Buisvormig ombulael volgene eoncluaie 4, Bet bet kenmerk, 

dat d. verswakking (IS) lijnvormlg i- en slch in hoofdsaak in de 

richting van do buiaaa ultatrokt. 
20 6. Voortbrengeel gekenmerlct door bet buisvomig omhulsel (1) 

volgena een der voorgaande conelnelea, waarbij bet omhulsel gevormd 
ia met een onder invloed van vloeietof zwelbaar materiaal (6), 
bijvoorbeeld bentoniet, en net omhulsel voorsien is van af aluitmiddelen 

(*, 5). 
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The invention aims to provide a method involving a tubular casing of the type mentioned 
in the introduction, in which the tubular casing can be made stronger, e.g., by means of a greater 
wall thickness and/or stronger types of materials, and as a consequence possess greater (bending) 
strength, in which the time needed to cause the casing to disintegrate, as well as the penetration 
of liquids into the filling material may even decrease when compared to the time needed for this 

with current casings. 
This feature of this invention is that the wall of the tubular casing has at least one 

weakened area. 
At the location of the weakening, the surrounding liquid is able to penetrate relatively 

quickly into the filling material. Consequently, the interior of the casing will come into contact 
with the liquid, with the effect that the casing wall will be influenced by the liquid from both 
sides which causes it to weaken more quickly, thereby allowing the filling material to expand 
due to its swelling and facilitate the large-scale entrance of the liquid into the filling material. In 
the case of a wall thickness that is the same as the currently used casings, water penetration and 
expansion of the casing and the subsequent sealing process will therefore take place much more 
rapidly in comparison with the current status of the technique, which in turn provided the 

possibility of constructing a tube with a thicker wall. 
According to a preferred application, several weakened spots were applied in the form of 

perforations preferably arranged in a straight line along the tube's axis. Alternatively, the 
weakening may be applied in the form of a reduction in the wall thickness of the tubular casing. 

The invention will now be described in more detail on the basis of the sample application 

as shown in the drawings: 
Fig. 1 shows a casing according to the invention, without filling material. 
Fig. 2 shows the casing of Fig. 1 with the filling in place, with part of the wall broken 

away. 
Fig. 3 shows an alternative application of a casing according to the invention. 
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Fig. 4 provides a vertical cross section of a drill hole, in which a series of casings 

according to the invention have been inserted. 
The casing of Fig. 1 consists of a cardboard tube 1, with a wall 2 formed by a spiral- 

wound strip 14 of approximately 1 mm in thickness, with the wall having a local weakening in 
the form of a line-shaped series of perforations 3. The tube has a diameter of approximately 
5 cm The perforations have a diameter of approximately 1-2 mm and may be spaced apart from 
center to center slightly more than the diameter of the holes. The wall 2 in this example is 
constructed of 3 layers of sturdy kraft liner, instead of the previously used two layers of test liner 
with one or two central layers of kraft liner. The terms test liner and kraft liner are commonly 
known in the industry. Test liner is weaker than kraft liner and softens more rapidly, so that the 

new tube has a relatively strong wall. 
Fig 2 shows the tube of Fig. 1, but in this case it is filled with bentonite granules 6. One 

end of the tube is closed by means of a cardboard disc 4, while the other end is closed off with a 
layer of glue 5 The tubes according to the invention are transported in this form to the work site. 
Due to the relatively great strength of the tubes, little or no damage should occur to them as a 

result of the transportation. 
Fig. 3 shows an alternative application of the tube according to the mvention, wherein the 

wall 2, which is relatively thick, has a groove-shaped thickness reduction 15, situated along the 

length of the tube. 
Fig. 4 shows a drill hole 7, which penetrates through the top soil 8, the sand layer 1U, 

peat layer 9, clay layer 11, etc., to the bottom, to a depth, for instance, of 60 m. The drill hole 7 
can for example, have served in a seismic research project. The contour of the drill hole 7 is 
protected by a well casing 12, into which several bentonite-filled tubes 1 of Fig. 1 and 2 have 
been lowered. When the desired stacking height of the tubes has been reached, the well casing 12 
is pulled out of the drill hole 7, so that the groundwater, whose groundwater level 13 is indicated, 
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can flow into the drill hole 7. The penetrating groundwater will make contact with the outer 
surface of the wall 2 of the tubes 1. At the same time, the water will also seep through he 
perforations 3, causing the inside surface of the wall 2 also to come into contact witii die 
Lundwater and cause a softening of the filling material. Aided by the pressure caused by Ae 
swelling of the filling material, the tube 1 will rapidly split open along the line formed by the 
perforations 3 that were made, and quickly provide increased^enetration of *e groundwater and 
make room for the filling material for increased expansion. The diameter of the tubes has been 
chosen in such a way that there must be room between the tube and the dnll hole wall for the 
outer casing to disintegrate. The total amount of time needed for the bentomte fil mg materia to 
seal the diameter of the drill hole 7 will not increase considerably compared to the time that is 

required in current techniques. 

9001081 
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CLAIMS 

1 Tubular casing for holding a certain amount of filling material, for the purpose of 
being inserted into-for example—a drill hole, which is activated when a liquid acts upon it, 
wherein the casing has a wall made of a material that weakens when it comes into contact with 
liquid, in which the wall (2) of the tubular casing (1) has at least one weakened area (3). 

2. Tubular casing according to claim 1, in which the wall (2) of the tubular casing (1) has 

a series of perforations (3). 
3. Tubular casing according to claim 2, in which the perforations fonn a straight line (3), 

which primarily stretches along the length of the tube axis. 
4. Tubular casing according to claim 1, in which the weakening (15) is formed by a 

reduction in the thickness of the wall (2). 
5. Tubular casing according to claim 4, in which the weakening (15) forms a line and 

primarily stretches along the length of the tube axis. 
6 Application characterized by the tubular casing (1) according to one of the foregoing 

claims, in which the casing contains a filling material (6) that expands when it comes into 
contact with liquid, e.g., bentonite, and in which the casing is closed off by caps (4, 5). 

[see source for figures] 
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